OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV
odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova 820, 020 01 Púchov

Informácia o zámere
podľa § 23 ods. (1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákona“).
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov,
oznamuje verejnosti, že tunajšiemu úradu bolo doručené oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti „Skladová hala – Visolaje“, ktoré podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. (2)
písm. b) zákona.
Príslušný orgán
Názov navrhovanej činnosti
Miesto realizácie

Predmet činnosti

Okresný úrad Púchov,
odbor starostlivosti o životné prostredie,
Štefánikova 820, 020 01 Púchov
Skladová hala – Visolaje
Kraj: Trenčiansky
Okres : Púchov
Mesto : Visolaje
Na pozemku KN-C parcelné číslo KN-C č. 886/28, 29, 30,
31, 34, 35, 57, 59, 887/1,2,5 katastrálne územie Visolaje,
vo východnej okrajovej časti územia obce. Územie je
ohraničené cestnou komunikáciou I/61, vodnými tokmi
a čiastočne zastavanou časťou obecnej priemyselnej zóny.
Celková zastavaná plocha objektov je 86 669,85 m2,
celková zastavaná plocha spevnených plôch je 24 209,84
m2 .
Predmetom navrhovanej činnosti je: výstavba logisticko –
skladového areálu, s prislúchajúcim administratívnym
zázemím, manipulačnými a parkovacími plochami
a komunikáciami s chodníkmi, s pripojením na existujúcu
infraštruktúru. Skladovaným tovarom budú pneumatiky.
Objekty stavby: Skladová hala – najväčšie rozmery 577,16
x 205,16 m, Hala je jednopodlažná, vstavok dvojpodlažný.
Vrátnica. Objekt pre šoférov. Počet parkovacích miest
spolu 125, osobné 95, nákladné 30.
Objekty infraštruktúry: stavba si vyžaduje prekládky, resp.
rekonštrukciu jestvujúcich inžinierskych sietí, výstavbu
okružnej križovatky a napojenie na cestu I/61,
Zásobovanie pitnou vodou je z vlastnej studne, Splaškové
odpadové vody budú čistené na dvoch samostatných ČOV
(jedna pre SO 01, druhá pre SO 02 a SO 03) Koncovku
tvoria dva samostatné, na sebe nezávislé vsakovacie
objekty).
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Oblasť činnosti (podľa
prílohy č. 8 k zákonu)

Značka listu

9. Infraštruktúra
Položka číslo 16.: Projekty rozvoja obcí vrátane
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak
nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy - Časť B
(zisťovacie konanie) v zastavanom území od 10 000 m2
podlahovej plochy mimo zastavaného územia od 1000
m2 podlahovej plochy
b) statickej dopravy – časť A (povinné hodnotenie od 500
stojísk, Časť B (zisťovacie konanie) od 100 do 500
stojísk.
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03. 07. 2019
Dátum doručenia zámeru
príslušnému orgánu
Dátum rozposlania zámeru na 31. 07. 2019
dotknuté orgány, obec,
povoľujúci a rezortný orgán
LOG Property a.s. so sídlom Mýtna 42, 811 05 Bratislava
IČO: 48 143 871
ENVI-EKO, s.r.o. Platanová 3225/2, 010 07 Žilina
Spracovateľ zámeru
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky,
Rezortný orgán
Námestie slobody č. 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava
Obec Visolaje
Povoľujúci orgán
Druh požadovaného povolenie Povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v platnom znení
Informačný systém EIA/SEA na adrese:
Relevantné informácie sú
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladova-halasprístupnené
visolaje
web stránka Okresného úradu Púchov na adrese:
http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie74
Obec Visolaje
Dotknutá obec
Navrhovateľ

Podľa § 23 ods. (3) zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru
informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do
zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a
miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti musí byť
verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho
doručení.
Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať
u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu v úradných hodinách - pondelok, utorok, štvrtok
od 8,00 hod do 15,00 hod; streda od 8,00 hod do 17,00 hod; piatok od 8,00 hod do 14,00 hod.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. (3) na adresu:
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
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Štefánikova 820,
020 01 Púchov
e-mailom na adresu : iveta.kmosenova@minv.sk v termíne do 22. 08. 2019
tel. +421/42/4326944
Podrobnejšie informácie a nahliadnutie do podkladov k žiadosti o zmene vyššie
uvedenej navrhovanej činnosti je možné získať na adrese príslušného orgánu.
Písomné stanovisko verejnosti sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
Zverejnené: Informácia o zámere navrhovanej činnosti 31. júla 2019
Zverejnenie vykonal: Ing. Iveta Kmošenová
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